
INFORMÁCIE
k 2. kolu Slovenského pohára 

v karate a kobudo
18.9.2021, PRIEVIDZA

POD HLAVIČKOU SLOVENSKEJ FEDERÁCIE KARATE A BOJOVÝCH UMENÍ



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
➢18.9.2021 (9:00 – 17:00)

➢City Aréna, Olympionikov, Prievidza (vchod a východ výlučne hlavným vchodom)

➢Pravidlá WUKF

➢Súťaž rozdelená na 4 bloky (podľa vekových kategórií) – spoločne kata, kumite, kobudo

➢Dostatočné časové rozostupy na dezinfekciu tatami a spoločných priestorov po jednotlivých blokoch.

➢Poplatky za štartovné sa uhradí VÝLUČNE klubmi online na účet číslo (do 22.9.2021): 

SK19 0200 0000 0000 0293 2012 (do poznámky názov klubu a štartovné 2.kolo SP Prievidza)

➢Harmonogram súťaže 17.9.2021.



HARMONOGRAM SÚŤAŽE
•8:00 – 9:00 – registrácia a príchod rozhodcov, coachov, pretekárov 1. bloku

•9:00 – 10:30 – 1. BLOK                  6. – 9. rokov KATA, KUMITE, DISABILITIES

•10:30 – 10:45 – HYGIENICKÁ PRESTÁVKA (DEZINFEKCIA TATAMI)

•10:45 – 12:15 - 2. BLOK                  10. – 11. rokov KATA, KUMITE

• 12:15 – 13:00 – OBED + HYGIENICKÁ PRESTÁVKA (DEZINFEKCIA TATAMI)

•13:00 – 14:30 - 3. BLOK                  12. – 13. rokov KATA, KUMITE

•14:30 – 14:45 – HYGIENICKÁ PRESTÁVKA (DEZINFEKCIA TATAMI)

•14:45 – 16:30 - 4. BLOK                  14. rokov +  KATA, KUMITE, KOBUDO



PRED PRÍCHODOM NA SÚŤAŽ

✓skontrolovať už doma svoj zdravotný stav, v prípade akéhokoľvek respiračného 
ochorenia NECESTOVAŤ na súťaž;

✓Pretekár – zbaliť si preukaz SFKaBU s platnou lekárskou pečiatkou, že môžem športovať; 
zbaliť si všetky chrániče (na kumite); zbaliť si karate gi.

✓Šéf klubu – zaregistrujem všetkých divákov (sprievod).

✓Napijem sa a najem sa pred príchodom do haly. V hale je prísny zákaz občerstvenia!

✓vypísať Čestné vyhlásenie!

✓Urobím si test!



PRED PRÍCHODOM DO HALY
✓pred vstupom do haly dodržiavam rozstupy (2m);

✓Vstupujem až v momente, keď ide blok s mojou kategóriu. Ak tomu tak nie je, NEVSTUPUJEM
do haly!

✓pri vchode si nasadím respirátor alebo rúško a vydezinfikujem si ruky;

✓odovzdám Čestné vyhlásenie;

✓Režim súťaže – OTP + plne zaočkovaní!

✓Preukážem sa negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie 
starší ako 24 hodín



VÝNIMKY, KTORÉ NEPOTREBUJÚ TEST
musia mať doklad o výnimke!

•osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

•osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

•osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

•osoby, ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 

COVID-19,

•osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

•osoby do 11 rokov veku.



PO VSTUPE DO  HALY
✓riadim sa pokynmi usporiadateľa;

✓celý čas mám na ústach a nose respirátor alebo rúško;

✓Usporiadateľ – priamo prichádzam na svoje miesto na ploche haly alebo na iné miesto v hale;

✓Pretekár – idem do šatne, prezlečiem sa, veci si beriem so sebou, prejdem na tribúnu a sadnem 
si na určené miesta (neopáskované rady);

✓Doprovod, coach – idem priamo na tribúnu, sadnem si na určené miesta, nevytváram skupinky;

✓Rozhodca – prichádzam priamo na plochu haly k stolíku hlavného rozhodcu (krátka porada), 
následne idem na svoje zápasisko;



SAMOTNÉ SÚŤAŽENIE
✓Pretekár - celý čas nosím respirátor alebo rúško; až po vyzvaní organizátorom (do mikrofónu sa ohlási kategória a meno) prichádzam z tribúny na určené 

zápasisko (tatami); riadim sa pokynmi rozhodcu na zápasisku; dodržiavam rozstupy; počas cvičenia kata alebo zápasenia kumite nemusím mať 

respirátor/rúško;

✓Coach – celý čas nosím respirátor alebo rúško; v prípade zmien v registrácii komunikujem s ŠTK a urobím zmeny na mieste; ako jediný mám právo 

vstupu s pretekárom na plochu haly; na plochu haly vstupujem len počas kategórie, kde mám pretekára, po jej skončení opúšťam plochu haly a 

smerujem na tribúnu; rešpektujem Pravidlá súťaže a usmernenia rozhodcov a usporiadateľov;

✓Rozhodca – počas celej súťaže sa nachádzam na svojom tatami (zápasisku); nosím respirátor; podieľam sa na zabezpečení hladkého priebehu súťaže, 

dbám na bezpečnosť na zápasisku; nevstupujem na tribúnu; minimalizujem rozhovory s pretekármi a coachmi; dodržiavam rozstupy

✓Rodič/sprievod – počas celej súťaže sa zdržiavam iba na tribúne v hale a nosím respirátor alebo rúško; po skončení súťaženia pretekára spolu s ním 

opúšťam halu – myslí sa tým celé skončenie pretekania! Ak má pretekár viac kategórií, opúšťa halu až po ukončení poslednej kategórie (resp. po 

odovzdaní medailí a diplomov).



SAMOTNÉ SÚŤAŽENIE
✓Na plochu haly majú vstup len usporiadatelia, rozhodcovia, pretekári danej kategórie, coachovia pretekárov danej 
kategórie!

✓Diváci (sprievod, rodičia...) ostávajú po celý čas výlučne na tribúnach.

✓KATEGÓRIE – jednotlivé kategórie budú vyhlasované mikrofónom – napr. Tatami 1, kategória XYZ, pretekári tí a tí.

✓Pretekári a coachovia (ak je to nevyhnutné) vstupujú na plochu haly priamo pred svojim zápasiskom (k nemu 
prejdú cez tribúnu), na ploche haly sa nebehá z jedného konca na druhý!

✓Víťazi kategórie (prvé tri miesta) budú ocenení medailami a diplomami. Počkajú si na ne na zápasisku, následne 
budú odvedení rozhodcom k stupňu víťazov, kde budú dekorovaní, odfotení oficiálnym fotografom a odchádzajú 
na tribúnu. Ak ide o ich poslednú kategóriu, idú do šatne a následne opúšťajú halu!

✓Fotenie a nakrúcanie bude možné LEN z tribúny. Usporiadateľ zabezpečil oficiálneho fotografa, ktorý ako jediný 
bude môcť fotiť priebeh súťaže a stupne víťazov. Všetky fotografie budú k dispozícii klubom a budú i následne na 
sociálnych sieťach SFKaBU.



S Ú Ť A Ž
✓Je potrebné sa pripraviť na predĺženie celej súťaže z dôvodu vykonávania dezinfekčných prestávok, resp. väčšej 
obedovej prestávky, nakoľko usporiadatelia a rozhodcovia musia ísť na obed mimo haly – opatrenie ÚVZ SR.

✓Bloky súťaže sú nastavené tak, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi jednotlivými skupinami na ploche haly, ako i 
v šatniach a priestoroch haly.

✓Pôjde sa na menší počet zápasísk (3) s väčšími rozstupmi medzi sebou.

✓Za dodržiavanie hygienických opatrení (najmä rúška, rozstupy...) je zodpovedný každý účastník! Organizátor bude 
vyzývať všetkých účastníkov súťaže k dodržiavaniu prísnych hygienických opatrení počas celej súťaže. V prípade 
nerešpektovania opatrení organizátorov, musia tieto osoby okamžite opustiť halu.

✓Je potrebné na tribúnach sedieť v rozstupoch a nerobiť „hniezda“ klubov!



SPONZORI A PARTNERI SÚŤAŽE


